
Nowy Europass

Zrób kolejny krok w karierze!

#europass #nowyeuropass #takethenextstep #zrobnastepnykrok



Czym jest Europass?

• Europass to nowa usługa cyfrowa Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy
skuteczną prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych na rynku pracy i edukacji.

• Usługa obejmuje CV, List motywacyjny, profil w funkcjonujących w takiej samej formie
na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach kandydujących do UE.

• Działa w oparciu o Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/646 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie
umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE.

• Europejska sieć 38 Krajowych Centrów koordynowanych przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

• Europass realizuje szkolenia, warsztaty, konferencje, sesje online dla przedstawicieli sektora 
edukacji, rynku pracy, samorządów i pracodawców, bierze udział w targach, a także dostarcza
wszystkim zainteresowanym doradztwa oraz pomocy.
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Profil Europass

• Zindywidualizowany profil do cyfrowej prezentacji umiejętności,  
kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia w cyfrowym świecie.

• Nowy edytor CV oraz listu motywacyjnego.

• Bezpośredni dostęp do największej europejskiej bazy ofert pracy  
EURES.

• Cyfrowe poświadczenia, tzw. „digital cridentials” (opisują cyfrowo  
rezultaty nauczania, działania, oceny, uprawnienia zawodowe,  
kwalifikacje, etc.)

• Spersonalizowana oferta szkoleń i kursów skorelowana 
z  zawodem, profilem i zadanymi preferencjami.

• Całościowa baza informacji o edukacji i zatrudnieniu  
dla wszystkich krajów UE, w 29 językach.



Zrób kolejny krok!

• Użytkownicy nowej platformy www.europass.eu mogą utworzyć bezpłatny profil, aby
gromadzić swoje osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje w bezpiecznej przestrzeni online.

• Na bazie informacji zapisanych w profilu wygenerujesz CV lub list motywacyjny
w wybranym formacie, przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Dokumenty te będzie można
zapisać w bibliotece dokumentów do wykorzystania w przyszłości. Do biblioteki możesz 
importować inne dokumenty poświadczające Twoje kompetencje i doświadczenie 
zawodowe.

• Za pomocą generatora linku udostępnisz swój dokument zainteresowanym osobom.

• Europass nie udostępnia Twoich danych, do Profilu logujesz się poprzez EULogin.

• Dostanieszrównież ciekawe propozycje ofert pracy i kursów, dostosowane
do umiejętności i zainteresowań, które wskażesz w profilu.



Przykładowy Profil



Poznaj 
Nowy Europass 

[film]

https://www.youtube.com/watch?v=il5qWZLa6Hw


Przykład CV

• Łatwy w obsłudze kreator
• Nowoczesny design

• Dostępne 4 wzory, możliwość zmiany 
kolorystyki i wielkości czcionki

• Dowolność w wyborze 
sekcji i ich kolejności w dokumencie

• Możliwość dołączenia oświadczenia



Jak utworzyć CV 
i Profil Europass 

[film]

https://www.youtube.com/watch?v=WvLOpJ4kncA


Otrzymuj propozycje 
dopasowane 
do Twoich zainteresowań

Przeglądaj oferty pracy, 
kursów i wolontariatu 
z całej Europy

Wyszukiwarka pracy, kursów i wolontariatu EURES:

Opublikuj 
swoje CV 
w bazie EURES



Nowy Europass to także baza informacji 
o możliwościach pracy i nauki w całej Europie.

Znajdziesz tutaj wykaz krajowych punktów 
kontaktowych, usług i sieci oferujących wsparcie 
w zakresie poszukiwania zatrudnienia 
lub kontynuowania edukacji.



Europass Mobilność

• Prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk 
zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG 
po 1 stycznia 2005.

• Przedstawia efekty danego wyjazdu edukacyjnego w formie opisu 
umiejętności zawodowych i innych (językowe, komputerowe, 
organizacyjne i społeczne) zdobytych lub doskonalonych zagranicą.

• Dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, 
poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego: nauczyciele, 
studenci, uczniowie, pracownicy, osoby bezrobotne. 

• Rodzaje wyjazdów edukacyjnych: kursy, szkolenia, 
jobshadowing, staże, praktyki, wizyty studyjne, etc.

• Dostępny w języku polskim i językach obcych. 



EMOL: emol.frse.org.pl

• Platforma na której organizator mobilności, 
utworzy dokumenty,

• Nowoczesny interfejs,

• Kod QR,

• Obieg dokumentu on-line,

• Podpis cyfrowy,

• Ok. 200 tysięcy 
wydanych 
dokumentów

• Najwięcej:
- Erasmus+ VET
- POWER VET

https://emol.frse.org.pl/user/login


Jak utworzyć 

dokument Europass 

Mobilność [film]

https://www.youtube.com/watch?v=NqnVA-Dt510


Suplement do dyplomu

• Załączany od 1.01.2005 roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia 
szkoły wyższej.

• Zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów. 
Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do 
formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych 
krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie 
kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

• Dostarcza pełnych informacji na temat:  

- poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych 
podczas studiów;

- szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień  
zawodowych.



Suplementy dla absolwentów 
kształcenia zawodowego

• Przeznaczony m.in. dla absolwentów ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  
szkół zawodowych, które zdały egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe lub egzamin zawodowy.

• Jest sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu 
określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

• Wydawany na wniosek od 2007 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

• Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji 
uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów. 



Suplement do Dyplomu Potwierdzającego 
Kwalifikacje Zawodowe

• Struktura dokumentów jest jednolita dla wszystkich państw 
członkowskich. 

• W danym kraju wszyscy posiadacze dyplomu otrzymują do niego taki 
sam suplement.

• Przedstawiają profil umiejętności i kompetencji oraz zawody 
dostępne dla posiadacza dyplomu/świadectwa.

• Wydawane bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza 
dyplomu w wersji angielskiej.



Suplement do Świadectwa Czeladniczego
i Dyplomu Mistrzowskiego

• Wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin 
czeladniczy 
i uzyskała Świadectwo Czeladnicze lub zdała egzamin mistrzowski i uzyskała 
Dyplom Mistrzowski.

• Wydawany na wniosek od 2013 r. przez izby rzemieślnicze.

• Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji 
uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów. 



Digital Credentials

• W celu ujednolicenia uznawalności dyplomów w 
Europie, KE wprowadza Digital Credentials.

• System Cyfrowych Poświadczeń pozwala Ci w łatwy 
i skuteczny sposób  otrzymywać i dzielić się swoimi 
cyfrowymi dyplomami i certyfikatami uzyskanymi 
w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych.

• Częścią profilu Europass jest portfel, w którym 
można umieszczać poświadczenia EDC i 
przechowywać je przez nieograniczony czas. 

• Wydawane przez podmioty edukacyjne, takie jak 
uniwersytety, szkoły i ośrodki szkoleniowe



Digital Credentials

Czym są Cyfrowe 

Poświadczenia 

Europass [film]

https://www.youtube.com/watch?v=0JvajisLVEs


Digital Credentials

• Zmniejsza obciążenie administracyjne,

• Koszt wydania świadectw maleje,

• Minimalizuje możliwość oszustwa,

• Rozpoznawane są w ramach europejskiego obszaru 
edukacyjnego,

• Skracają czas rozpatrywania wniosków o pracę 
i zmniejszają koszty weryfikacji certyfikatów,

• Podpisane pieczęcią elektroniczną (e-Seal), co oznacza, że cieszą 
się prawnym domniemaniem autentyczności w UE,

Korzyści:



W skład Europass wchodzi:

▪ Profil Europass

▪ Europass CV

▪ List motywacyjny

▪ Digital Credentials

▪ Europass Mobilność

▪ Suplementy do dyplomu

www.europass.eu

https://emol.frse.org.pl/ 

www.europass.org.pl

http://www.europass.eu/
https://emol.frse.org.pl/
http://www.europass.org.pl/


Europass EuropeEuropass Polska

Gdzie nas szukać?

#europass #nowyeuropass #takethenextstep #zrobnastepnykrok

www.europass.org.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
☺

Piotr Głusiec
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Krajowe Centrum Europass 
pglusiec@frse.org.pl
europass@frse.org.pl
tel. 797-011-633

mailto:europass@frse.org.pl
mailto:europass@frse.org.pl

